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Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. februar 2022. 

 

Deltagere: 

Nouha Moughrabi, Louise Andreasen, Louise Lindhardtsen, Bettinna Han-

sen og Aase Avlund. 

 

Afbud: 

Heidi Humlegaard 

 

Aase indleder mødet at fortælle at da bestyrelse ikke er fuldtallig, så vil 

det ikke være muligt at bringe noget til afstemning. Der vil blive indkaldt 

til nyt bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov for det. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat af  

Referat af 2. december 2021 er godkendt. 

 

2.Nyt fra Børnehaven 

Aase fortæller om hvordan Corona situationen er håndteret, siden sidste 

bestyrelsesmøde og hvad status er p.t. De medarbejdere der er blevet 

smittet med corona i børnehaven, har fået det anmeldt som en arbejds-

skade. 

Punktet drøftet og taget til efterretning.  

 

Fra den 1/3 er der 24 børn i børnehaven. 7 børn skal starte i skole til au-

gust. Der er visitation i foråret og derefter ved vi hvor mange børn der 

indskrives til august.  

 

I forhold til personale er der ansat 1 pædagog i et barselsvikariat. Derud-

over var der en orientering vedr. personale og hvilke muligheder der ville 

kunne være på sigt i forhold til ansættelser. 

Punktet drøftet og taget til efterretning.     

 

3.Orientering om regnskab og budget  

- afslutning på regnskab 2021 

Budget 2021 er afsluttet med overskud som overføres til budget 2022. 

Punktet drøftet og taget til efterretning.  

- regnskab 2022 

Vi er meget tidlig i regnskabsåret, så der er mange ukendte faktorer. 

Regnskabet er lagt med en forventning om fuld belægning igennem året. 

P.t. er der indregnet et mindre overskud. Når der er afholdt visitation i 

foråret ved vi, om vi får fuld belægning fra august. Når vi ved, hvordan 

belægningen ser ud, skal der været nogle drøftelser af den samlede nor-

mering af institutionen både hos medarbejderne og i bestyrelsen. 

 

Børnehaven Benediktevej 

Benediktevej 1 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 52 75 78 

   

benediktevej@slagelse.dk 
 



 

  

Side2/2 Punktet drøftet og taget til efterretning.  

 

Aase orientere om at det nye Byråd der er tiltrådt 1. januar, har valgt at 

åbne budget 2022 igen. Budgettet åbnes, da der er bekymring for den 

samlede økonomi i Slagelse kommune, når man når til 2024. Der bliver 

iværksat en analyse af budgettet og efterfølgende vil der være en proces i 

forhold til hvilke forslag til besparelser der er. Der forventes at komme en 

høringsfase for bestyrelse og medarbejderne lige efter påske. Når vi ved 

hvornår høringsfasen er, finder Louise og Aase en dato for et ekstraordi-

nært bestyrelsesmøde. 

Punktet taget til efterretning.  

 

4. Drøfte forældremødet i foråret  

Der er aftalt forældremøde den 3. maj fra 19.00 – 21. 00. Emnet til mø-

det skulle være en introduktion i Marte Meo metoden. 

Bestyrelsen drøftede hvilke behov forældre kunne have. Louise A. fortalte 

at hun syntes at der p.t. manglede muligheden for at mødes med de an-

dre forældre på stuen og eventuelt have nogle snakke over et valgt emne. 

Dette blev drøftet og alle var enige om at det er en god ide og planerne 

ændres til at mødet holdes på barnets stue. Det er også aftalt at der vil 

være en fælles orientering fra Aase og bestyrelsen til mødet.       

 

5.Planlægning af kommende møder 

Der indkaldes til ekstra ordinært bestyrelsesmøde vedr. besparelser i 

2022, når vi ved, hvornår der er høringsfase. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 19. maj fra 16.15 – 17.45.  

  

 

6.Eventuelt 

Ikke noget.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Aase Avlund 

Virksomhedsleder 
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